STORA UTSKOTTETS betänkande m 17/1957 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning
(18/1957) till Ålands landsting med förslag
~' 1 7/1957.
till landskapslag om explosionsfarliga ämnen,
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande
m 20/1957, har därjämte inbegärt stora utskottets utlåtande.
Stora utskottet har vid behandlingen av ärendet enhälligt omfattat
lagutskottets betänkande.
I anledning härav före slås följande lydelse av· 2, 6, 9, 15 och 17
§§:
2 §.

'

Genom landskapsförordning må bestämmas, att i 1 § 1 mom. avsedd
verksamhet må bedrivas endast med särskilt tillstånd och:pl godkänd
lednings ansvar.
Beviljat till$ånd och godkännande av ansggrig ledning må, då skäl
därtill prövas föreligga, återkallas av den myndighet, som meddelat
tillståndet eller godkännandet.
Återkallas tillstånd och har vederbörande icke inom därför utsatt
skälig tid överlåtit i tillståndet åsyftade ämnen och produkter,
som han innehar, åt annan näringsidkare, som har rätt att innehava
Eådana; tillfalla de landskapet mot ersättning, som fastställes vid
i 7 § nämnd värdering. Anses de icke kunna användas för landskapets
ändamål, skola de på åtgärd av polismyndighe ten på orten för ägarens
räkning säljas på offentlig auktion.
Då tillstånd återkallas, må tillika de ämnen och produkter i vederbörandes värjo, som tillståndet gäller, omhändertagas av polismyndigheten, till dess att med dem förfarits, såsom i 3 mom. är stadgat.
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Angående för övervakningsmyndighets förrättningar, expeditioner
och blanketter utgående avgifter, vilka må fastställas jämväl i form
av arvode eller lösen åt övervakningsmyndighet, stadgas i landskapsförordning. Lösen och arvoden bestämmas i överensstämmelse mea de
allmänna principerna i lagen den 17 oktober 1942 om grunderna för
a~gifter, som skola erläggas för särskilda myndigheters expeditioner
och tjänsteförrättningar (FFS 806/42).
Måste övervakningsmyndighet företaga undersökning av ämnes eller
Produkts kvalitet eller egenskaper, skola utgiftern härför besjridas
av ämnets eller produktens ägare eller innehavare.

9 §.
Polismyndigheterna äro skyldiga att vid behov lämna handräckning

033
-2vid överv~kningen av efterlevnaden av denna lag.
Polischef äger befogenhet att på anhållan av övervakningsmyndighet
förordna om kvarstad på olovligen eller i strid med utfärdat förbud
här tillverkade, forslade, innehavda eller saluhållna eller till landet införda ämnen eller produkter, som äro underkastade denna lag.
Kvarstaden ä r i kraft, till dess att i stöd av 10 ] anhängiggjort mål
om förverkande av ämnet eller produkten avgjorts medelst dom, som vunnit laga kraft, eller rätten eller, på framställning av den övervakningsmyndighet, som begärt handräckning, polischef annorlunda förord-

nat.
Med kvarstad belagda ämnen och produkter skola av myndigheten förseglade förvaras på säkert ställe,

J..5 §.
landskapsförordning stadgas, inom vilken tid butikåi.ler lager,
som före .denna landskapslags ikraftträdande godkänts för sitt ändamål;
skall ändras så, att de uppfylla de fordringar, som denna landskapslag och med stöd av densamma utfärdade bestämmelser uppställa. Likaså
må landska ps styrelsen bestämma, att för fabrik eller lager, beroende
av dess art och omfattning, skall utses ansvarig ledare.
17 @, •
Del'.1}1a landskapslag träder omedelbart i kraft. Genom densamma upphävas de stadganden i förordningen den 4 december 1915 angående tillverkning, försäljning, inköp, förvaring och transport av explQsiva ämnen (FFS 86/15) och i landskapslagen den 15 maj 1925 om antagande av
förordningen angående tillverkning, upplag, försäljning och forsling
av eldfarliga vätskor, given den 29 mars 1924 (l.}25), som stå i strid
med denna landskapslag.
Häävis a nde till vad ovan anförts föreslår stora utskottet vördsamt
att Landstinget ville antaga lagförslaget
i den lydelse lagutskottet föreslagit,
Mariehamn den 19 november 1957.
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Cariss6n.

N~rva rande i utskottet: Harry Johansson, ordförande, Hugo Elfsberg,
~lceordförande, samt ledamöterna Gunhild Berglund, Sigurd Danielsson,
ustaf Ek, Trygve Joha nsson, Sven Lindholm, Einar Sundin, Bertil Söderlund och Wilh~ Wil~n.
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